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INTRODUÇÃO
É notável que os diferentes palcos das competições esportivas
transformaram-se em um fenômeno sociocultural que engloba diversas

práticas humanas (BAHIA, et al 2020). Sendo um reflexo dos princípios
morais da sociedade, um fator cultural construído no decorrer da história que
desperta valores educativos e sociais.

Reconhecendo tal fato, averiguamos o que os estudos brasileiros
discursam sobre os aspectos sócio-histórico-culturais da competição.

METODOLOGIA
 Pesquisa bibliográfica do tipo estado da arte.

 Selecionamos 13 revistas nacionais da área de Educação Física e Esportes
com o conceito Qualis CAPES de A1 à B4 (baseado na proposta 2019 2020 de qualificação do Qualis Periódicos).

 Artigos escritos em português ou inglês.
 Publicados entre 2010 e 2020.
 Descritores para pesquisa: “competição”, “torneio”, “competitividade”,

“campeonato”, “competition” e “championship”.

RESULTADOS
636

168

58

Artigos
Localizados com
os descritores

Considerados para
análise por definirem
conceitos a competição.

Apresentaram aspectos
sócio – histórico –
culturais

2 eixos
temáticos

Aspectos socioantropológicos da competição

Aspectos da instrumentalização da competição

35 artigos

23 artigos

• Fatores históricos como a consolidação de algumas
competições e principalmente a forte influência da
competição em confrontos bélicos, políticos e
econômicos da sociedade (SOUZA; MARCHI JUNIOR,
2013).
• Relação de disputa, sucesso e desempenho como
algo essencial na construção do ser humano que
está em busca constante pelo areté (PEDROSA;
FONSECA, 2014).

• As redes de televisão são as que mais investem neste
tema, desde a transmissão de eventos até a
divulgação de comerciais (CESTARI; JUNIOR, 2017).
• O produto que mídia mais vende é a imagem do
atleta, dando a ele o papel do herói que tudo supera,
influenciando também na personalidade, na moda,
nos produtos e alimentos consumidos pela sociedade
(CAVALCANTI; CAPRARO, 2013).

CONCLUSÃO
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